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Relatório de auto-avaliação

Contexto e caracterização
1. Contexto

1.1 Escola/agrupamento
1304806 Escola Secundária de Valbom, Gondomar

1.2 Endereço
Rua José Marques Pinto
4420-478 Valbom GDM

1.3 Oferta Curricular
Curso de Educação e Formação (CEF): Empregado Comercial – Nível II – Tipo 2 (2 Anos Lectivos)

Cursos Profissionais:

Técnico de Informática de Gestão – Nível III (Ensino Secundário);
Técnico de Turismo – Nível III (Ensino Secundário);
Técnico de Banca e Seguros – Nível III (Ensino Secundário);
Técnico de Animação Sócio-Cultural – Nível III (Ensino Secundário)
Cursos Secundários:

Ciências e Tecnologias;
Línguas e Humanidades;
Artes;
Cursos EFA (Educação e Formação de Adultos): Escolar (1 Básico e 1 Secundário)

Centro Novas Oportunidades: 2 Cursos (1 Básico e 1 Secundário)

1.4. Dados Escolares

1.4.1. Taxa média de transição/conclusão
89.00%

1.4.2. Taxa de abandono escolar
1.30%

1.4.3. Nº de alunos com apoios educativos
15

2. Intervenientes no processo de auto-avaliação

Ano / Ciclo de Ensino N.º de Alunos N.º de
intervenientes

%

Pré-Escolar -- -- --
1.º Ano -- -- --
2.º Ano -- -- --
3.º Ano -- -- --
4.º Ano -- -- --

Total 1.º Ciclo 0.0 0.0
5.º Ano -- -- --
6.º Ano -- -- --

Total 2.º Ciclo 0.0 0.0
7.º Ano 70 6 8.57%
8.º Ano 50 5 10.00%
9.º Ano 48 4 8.33%

Total 3.º Ciclo 168.0 15.0
10.º Ano 51 6 11.76%
11.º Ano 89 8 8.99%
12.º Ano 62 31 50.00%

Total Ensino Secundário 202.0 45.0
Outros cursos (CEF, EFA, …) 64 6 9.38%

Total 434.0 66.0
Departamento/ outros
intervenientes com funções
pedagógicas

N.º de Docentes N.º de inquiridos %

C. E. e Experimentais 26 5 19.23%
Línguas 18 4 22.22%
CS e Humanas 21 5 23.81%
-- -- -- --
Expressões 12 1 8.33%
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Total 77.0 15.0
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Pais/ encarregados de
educação

N.º N.º de
inquiridos

%

-- 330 10 3.03%
Outros a definir N.º N.º de

inquiridos
%

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Total 0.0 0.0
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Secção A
B. Leitura e literacia

B.1 Trabalho da BE ao serviço da promoção da leitura na escola/agrupamento

Evidências (1)
A BE faculta uma colecção variada de livros e de material não-livro; dispõe de 1 jornal diário, do Jornal de Letras, e revistas adequadas aos níveis etários dos
utilizadores. Efectuaram-se 687 registos de circulação de livros e 388 DVD's, 30 CD-ROM e 17 CD's de música.QP2 – Questionário aos professores
(articulação de projectos com a Biblioteca; práticas de incentivo à leitura; exploração de ambientes digitais para promover a leitura e a escrita; colaboração em
encontros com escritores; trabalho desenvolvido no âmbito do Plano Nacional de Leitura;). A maioria dos professores respondentes considerou que os
recursos documentais da BE estão actualizados e adequados.
QA2 – Questionário a alunos
(influência da Biblioteca Escolar nos hábitos de leitura; participação nas actividades promovidas pela mesma) . A maioria dos alunos inquiridos considerou que
a BE os influenciou a ler mais, os ajudou a encontrar livros interessantes e os informou sobre livros e outras revista.
Registo de actividades desenvolvidas com a BE ; registos de utilização-selecção de obras para motivação à leitura na sala de aula (Português); aula na BE
para divulgação do acervo e valências (História, Filosofia, Sociologia); aula de pesquisa em obras de referência e consulta de dicionários (3º Ciclo); guiões de
pesquisa de informação, de pesquisa na web, recursos/sites úteis, guião para trabalho escrito, apoio à consulta .... Pequenos questionários de balanço das
actividades desenvolvidas;
Registos de observação informal;
Planificações;
Plano Anual de Actividades da Escola; Plano Anual de Actividades da Biblioteca; Projecto ler+; Visitas guiadas; Distribuição de prémios;Fotografias.

Pontos fortes identificados
A BE tem uma colecção enriquecida de acordo com os gostos/interessses dos utilizadores;
o que a BE faz - selecciona obras para motivação à leitura na sala de aula (Português); divulga as novidades; promove aulas de pesquisa em obras de
referência e consulta de dicionários (3º Ciclo- Português, Inglês, Geografia); aula na BE para divulgação do acervo e valências (História, Filosofia, Sociologia)
como é que a BE faz - favorece a existência de ambientes de leitura diversificados (BE, sala de aula, sala dos professores, auditório, átrio); guiões de
pesquisa de informação, de pesquisa na web, recursos/sites úteis, guião para trabalho escrito, apoio à consulta, visitas guiadas, bibliomontra (colaboração dos
alunos do curso profissional de animação socio-cultural e do Grupo de Educação Visual).
Distribuição de prémios.

Pontos fracos identificados
Ainda não se consegue implicar todos os departamentos/ alunos para a importância do uso da BE, sobretudo da área das ciências exactas e experimentais;
Pouco investimento em ambientes digitais.

B.2 Integração da BE nas estratégias e programas de leitura ao nível da escola/agrupamento

Evidências (1)
Actividades da Semana da Leitura 7º Ano - Vinda da Autora Lúcia Vaz Pedro à Escola + distribuição de desdobrável.
8º Ano - Um convidado lê 1 conto.
9º Ano – Exposição dos poemas preferidos dos alunos.
Secundário – As turmas oferecem aos Professores o seu poema preferido, exposto na porta da sala de aula.
- Visita de 1 turma à Biblioteca Municipal de Gondomar- Apresentação do Projecto Novos Horizontes(leitura performativa)
Apresentação/Festa das actividades desenvolvidas, à comunidade educativa + Divulgação dos vencedores dos textos frases, postais, marcadores... Concurso
Nacional de Leitura (2 alunos Secundário foram à Fase Nacional), concurso de Poesia Poemas Soltos 2010, Semana da República “É a celebrar que a gente
aprende” exposições temáticas. A maioria dos professores respondentes envolve-se nas actividades propostas pela BE; Mais de 50% dos inquiridos participa
na planificação de actividades. Neste último tópico, a divulgação/ partilha de trabalhos de promoção da leitura é feita com o Grupo de Português.
Reuniões de SABE

Pontos fortes identificados
A BE organizou em parceria com os professores de Português, actividades de promoção de leitura (Semana da leitura/contrato de leitura /fóruns de leitura).
Apoiou activamente os concursos “Nacional de Leitura”, “Poemas Soltos”. A BE apoiou actividades relacionados com a leitura informativa em articulação
com o Departamento de Ciências Sociais e Humanas, Ciências Exactas e Experimentais e Departamento de Ciências Sociais e Humanas. Apoiou a
dinamização de actividades de expressão escrita em articulação curricular com o Grupo de Português para todos os níveis de ensino; reuniu com a
coordenadora do Departamento de Línguas para a preparação das actividades de divulgação e promoção de actividades de escrita criativa. A BE, em
articulação com a coordenadora da ACND, produziu documentos de monitorização das competências de leitura, compreensão e escrita.

Pontos fracos identificados
A BE ainda não promove acções formativas sistemáticas que ajudem a desenvolver as competências na área da leitura e que garantam transversalidade.
- A BE desenvolve, mas ainda de forma pouco sistemática recursos e actividades no âmbito dos ambientes digitais.
- A maior parte dos Encarregados de Educação reconhece a importância que a BE tem na "aprendizagem e formação global" do seu educando, mas não se
desloca ou participa regularmente nas actividades da BE.

B.3 Impacto do trabalho da BE nas atitudes e competências dos alunos, no âmbito da leitura e da literacia

Evidências (1)
Os alunos respondentes usam o espaço da BE para actividades associadas à promoção da leitura e à requisição de livros;consideram que a BE tem
actividades que os fazem gostar mais de ler que os ajuda a conhecer livros e escritores; os professores confirmam os pontos de vista dos alunos, afirmando
que se verificam melhorias ao nível das competências de leitura, da expressão oral e escrita nos alunos que mais usam a BE. Registos de presença e de
requisição domiciliária; Registo de sumários nos livros de ponto.

Pontos fortes identificados
Os alunos usam a BE para ler, para estudar, pesquisar ou para realizarem trabalhos escolares.
Os alunos participam activamente em diferentes actividades associadas à promoção da leitura (actividades de escrita, concurso de poesia, concurso nacional
de leitura). Revelam maior autonomia.

Pontos fracos identificados
Há ainda alunos que não frequentam a BE
Uma percentagem ainda significativa dos PCT não reflecte as acções/ actividades de leitura, em articulação com a BE, embora se tenham efectuado registos.

(1) Estas evidências resltam da análise e interpretação dos dados obtidos a partir dos diversos instrumentos de recolha de informação.

Quadro Síntese
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B. Leitura e literacia

Motivo da escolha do domínio
É o domínio com maior articulação ao PEE- "dar visibilidade à leitura" e já o mais implementado: Projectos/ Actividades de promoção de leitura/livro,
envolvendo todas as turmas da escola: Plano Nacional de Leitura; Ler+;Feira/Semana do Livro; Semana da Leitura; comemoração de efemérides; concursos
de poesia...
.

Nível obtido
3

Acções para melhoria
Acções de formação de Utilizador a professores/alunos, para criar contextos diversificados de leitura e de produção/comunicação da informação e de
desenvolvimento das competências digitais; maior divulgação da Plataforma Moodle, actualização e dinamismo da página da BE, criação de Blogue, reuniões
de articulação com os departamentos curriculares por forma a envolver maior número de professores.
- Reforçar o envolvimento da BE na promoção do sucesso educativo, através de acções concertadas com a Direcção, os Grupos Disciplinares, os Conselhos
de Turma e a Associação de Pais.

Observações
Muitos professores têm pouca disponibilidade para um trabalho colaborativo com a BE; por outro lado, não existe ainda, uma representação valorativa do novo
significado de BE e da sua contribuição positiva para a melhoria do ensino.
A Equipa e os colaboradores mudam todos os anos, têm pouca formação e experiência.

Fontes de evidências
Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.

Documentos de gestão da Escola/ Agrupamento
(Projecto Educativo, Projecto Curricular, Plano de Acção, Regulamento Interno, Plano Anual de Actividades, relatórios de avaliação, currículos profissionais da equipa da BE,
outros.)
1-Excerto do PEE:A Biblioteca Escolar deve orientar a sua acção para o desenvolvimento do currículo , das literacias, para a descoberta do prazer de ler e
escrever e para o aprofundamento da cultura cívica, científica, tecnológica e artística . Este equipamento deverá articular diversos projectos, funcionando
como pólo aglutinador e impulsionador, ao promover práticas pedagógicas e organizacionais inovadoras dirigidas a todos os ciclos de ensino com
disponibilização de recursos para todos os utilizadores (…). Deve fomentar, para além disso, o desenvolvimento das competências necessárias para a auto-
formação e aprendizagem ao longo da vida.”
2. Excerto do Regulamento Interno “Por uma Escola com Futuro”
SUBSECÇÃO I
Biblioteca Escolar Dra. Luísa Guedes
Artigo 80º “Definição” ao Artigo 89º “Cooperação com o Exterior”
3. Excerto do Plano de Acção do PEE (pontos 1 e 2)
Linhas orientadoras
1.Criação de uma equipa fixa e de preferência especializada para assegurar o funcionamento a tempo inteiro da BE. Dotação da Biblioteca com equipamento
de produção e multimédia;“Ler+ dá Futuro”
Indicadores
• Registo de frequência da Biblioteca
• Registo de actividades
• Utilização dos diferentes equipamentos didácticos
• Taxa de utilização dos diferentes equipamentos
Metas
• Aumentar o número de frequentadores da Biblioteca
• Aumentar o número de participantes nas actividades

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projectos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)

Ano lectivo 2009/2010
1. PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES - DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
Excerto das actividades de articulação com a BE ao longo do ano
ACTIVIDADE
Colaboração com a BE na Feira do Livro (Abertura)
Participação no concurso “Poemas Soltos” (BE/CRE’s)
Ler+ dá prazer/ Ler+ dá Futuro:
- leitura em sala de aula no Dia Mundial do Livro;
- participação em concursos/actividades de promoção da leitura, em articulação com a BE
Semana da Leitura (RBE).
2.Exemplo de actividade com turma 8ªano:
“Ler+ dá Futuro”- Dinâmicas de promoção da leitura na sala de aula e em ambientes não formais:
1º Na biblioteca, os alunos escolheram livros de acordo com as suas experiências de leitura e gosto pessoal; 2º Depois de escolheram um segmento, fizeram
treino de leitura individual ou em parceria; 3º Leitura em voz alta das parte escolhidas, no espaço exterior – recreio e bar dos alunos; 4º Apresentação da
actividade na aula – exposição fotográfica “Apanhados a ler”; 5º Divulgação à comunidade.
3. Exemplo de actividade, turma 11º ano (continuação)
Divulgação de Efemérides e de Sugestões de Leitura, semanalmente, em colaboração com os alunos, que sugerem o livro adequado para destaque, de
acordo com as Efemérides da Semana - poster divulgado em locais de visibilidade na escola; livro em destaque na BE, para possível leitura e requisição.
Outras Actividades com participação activa de uma turma de 7º (Produção de um livro de BD)e outra de 8º (Produção de livro de Poesia + glossário):

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Acção, Plano Anual de Actividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Colecção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios,
plantas, inventários, outros)
As actividades organizadas e dinamizadas pela BE podem ser consultadas na sua página web: //bib-esval.weebly.com/recursos.html, e na página da Escola:
http://www.esec-valbom.rcts.pt/aescola.html

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Actas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projectos/ actividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras
ferramentas utilizadas, resultados de avaliação da colecção, outros)
Biblioteca Drª Luísa Guedes

Notícia convite
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Sabia que
A Biblioteca e o Grupo de Língua Portuguesa estão a preparar a participação na Semana de Leitura, de 1 a 5 de Março.

As actividades irão decorrer ao longo da semana, em vários espaços da nossa Escola, em contexto de sala de aula, na Biblioteca Escolar e, também, na
Biblioteca Municipal de Gondomar.

Excerto de um trabalho de Oficina de Escrita "Palimpsesto" - Sabe o que é a saudade? - que os alunos apresentaram à Comunidade educativa na Semana da
Leitura "Projecto Novos Horizontes"
Boletim do mês de Março da Biblioteca Municipal de Gondomar
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Secção B

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

A.1. Articulação curricular da BE com as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e os docentes

Relatório de avaliação
A BE integra o Conselho Pedagógico,coopera com regularidade com todos os departamentos curriculares, através da dinamização de projectos de Leitura,
apoio na elaboração de trabalhos no âmbito das diferentes áreas disciplinares, guiões para desenvolvimento de competências de literacia da informação,
apoio aos docentes, participação no PAA.

Evidências que fundamentam o relatório
A BE trabalhou articuladamente, ao longo do ano lectivo, com o Departamento de Línguas na implementação de estratégias/actividades para a promoção da
leitura (Concurso Nacional de Leitura, Concurso de Poesia.
Sumários com o registo de actividades desenvolvidas com a BE - selecção de obras para motivação à leitura na sala de aula (profs Português); aula na BE
para divulgação do acervo e valências(História, Filosofia, Sociologia);aula de pesquisa em obras de referência e consulta de dicionários (3º Ciclo); guiões de
pesquisa de informação,de pesquisa na web,recursos/sites úteis, guião para trabalho escrito, apoio à consulta ....

Acções para melhoria
Continuar a promover a participação periódica da BE nas reuniões de planificação dos diferentes órgãos de coordenação pedagógica, continuar a apresentar
aos docentes sugestões de trabalho articulado. Organizar visitas guiadas aos novos alunos no início de cada ano lectivo.
Dinamizar sessões de formação para utilização autónoma da BE, de forma articulada com o Plano Tecnológico.
Promover a autonomia para o uso do catálogo on-line
Actualizar a bibliopágina Web e gerir os conteúdos de forma a abrir canais de comunicação/divulgação.

A.2. Promoção das literacias da informação, tecnológica e digital

Relatório de avaliação
A BE deu a conhecer a todas as turmas do 7º o “Guia de Utilizador da BE” e "Ficha informativa de pesquisa" (através dos Directores de Turma que nas aulas
de Formação Cívica os analisaram).
A BE apoia os seus utilizadores, na pesquisa, investigação e organização dos trabalhos.
- A BE actualiza o fundo documental e realiza a divulgação das novidades e das novas aquisições via web.

Evidências que fundamentam o relatório
- “Guia de Utilizador da BE”.
- Existência de um dossier de apoio à pesquisa e ao tratamento de informação com diversos materiais de orientação.

Acções para melhoria
- Promover actividades de formação de utilizadores da literacia da informação, utilização de computadores e de fontes de informação on-line, junto da
comunidade escolar. Actualizar a bibliopágina Web e gerir os conteúdos de forma a abrir canais de comunicação/divulgação em articulação com o PTE.

Domínio C. Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade

C.1. Apoio a actividades livres, extra-curriculares e de enriquecimento curricular

Relatório de avaliação
- A BE apoia actividades livres de leitura, pesquisa, estudo e execução de trabalhos escolares realizados pelos alunos fora dos contextos formais de
aprendizagem.Os alunos dispõem de condições favoráveis à utilização livre individual oe em pequenos grupos da BE.
- A BE dinamiza diversas actividades culturais e lúdicas ao longo do ano lectivo, abertas à comunidade.

Evidências que fundamentam o relatório
A BE oferece um horário alargado, permanecendo aberta na hora de almoço. 9:00h - 18:00h e, uma vez por semana, até às 22:30h ou quando eram
desenvolvidas actividades para a comunidade educativa.
Excerto - CONVITE -

Exmo(a) Sr(a) Encarregado (a) de Educação:

(...)Assim, realizaremos diversas actividades e será um privilégio poder contar com a V/ disponibilidade para vir à escola assistir à FESTA DA LEITURA, dia 5
de Março(6ªfeira - 21:00h)...

Acções para melhoria
- Aumentar a participação da BE na dinamização de actividades de extensão cultural e de promoção da leitura e do livro (exposições, concursos de leitura e
expressão escrita, sarau de poesia, sessões de leitura).

C.2. Projectos e Parcerias

Relatório de avaliação
A Biblioteca mantém com a RBEP um trabalho de parceria, quer na actualização do catálogo informático, na concretização da missão da BE, quer no apoio à
divulgação de actividades. Com a Biblioteca Municipal que se mostrou sempre disponível em articular iniciativas (Semana da Leitura, Feira do Livro Infanto-
Juvenil, Concurso Poemas Soltos. Com RBE, através da sua coordenadora interconcelhia, cuja disponibilidade e apoio é uma mais-valia para o trabalho a
desenvolvido na BE
A BE teve também a colaboração e participação dos Pais e EE na Feira do Livro, na Semana da Leitura e nas comemorações da Semana da República. A
abertura semanal da BE à noite permitiu interagir com o CNO e alguns EE,na realização de actividades (Feira do Livro e À conversa com Luís Ricardo na
apresentação do livro "Operação Dominó", Semana da Leitura e Semana da República); na leitura domiciliária.

Evidências que fundamentam o relatório
Acordos de parceria
Reuniões RBE/SABE
PA da BE

Acções para melhoria
Definir uma estratégia sistemática de promoção da leitura e do livro e das novas tecnologias, através de sessões de formação para pais e adultos do CNO.

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar

D.1. Articulação da BE com a escola/agrupamento. Acesso e serviços prestados pela BE.
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Relatório de avaliação
A BE está contemplada no Projecto Educativo, no Regulamento Interno e no Plano Actual de Actividades. A professora bibliotecária tem assento no Conselho
Pedagógico e trabalha articuladamente com os departamentos/docentes.

Evidências que fundamentam o relatório
Projecto Educativo; Regulamento Interno; Plano Anual de Actividades; Regimento BE; Actas de Conselho Pedagógico, Relatórios de Avaliação de actividades;
questionários de avaliação do Domínio B (Leitura e Literacia) e das Grelhas de Observação

Acções para melhoria
Actualizar de forma sistemática o fundo documental
Participar, regularmente, nas reuniões de departamentos.
Manter um diálogo constante com a Direcção.

D.2. Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços.

Relatório de avaliação
Relativamente às condições humanas, a situação tem sido frágil, porque a equipa atribuída e os colaboradores não tinham experiência ou formação adequada
na área da BE;a
assistente operacional afecta à BE possui também pouca formação, embora, a partir do momento em que foi colocada na BE (2º Período)tenha
desempenhado um bom serviço de apoio ao utilizador e à coordenação.
Quanto às condições materiais,o nº de estantes é insuficiente, o espaço não é grande para o número de utilizadores e o equipamento tecnológico precisa de
ser aumentado para responder ao nº e necessidades dos utilizadores

Evidências que fundamentam o relatório
Livros sobrepostos, alguns, em estantes antigas, outros também no carrinho e mesa de apoio.

Acções para melhoria
Actualizar o equipamento (nº de estantes e computadores)
Constiuir uma equipa que procure formação formal no âmbito das BE.
- Continuar a avaliação periódica ao funcionamento da BE.

D.3. Gestão da colecção/da informação.

Relatório de avaliação
A colecção da BE responde globalmente às necessidades dos utilizadores, no entanto há áreas que carecem de reforço.
A colecção não se encontra totalmente informatizada, é necessário continuar com o registo, a catalogação, classificação e indexação dos documentos.
Não há verba atribuía para a BE, no entanto,anualmente, a Direcção disponibiliza uma verba para aquisição de documentos pedidos pelos departamentos e
outros considerados importantes para o desenvolvimento da colecção.

Evidências que fundamentam o relatório
Registos e estatísticas de requisição domiciliária e de utilização da BE para leitura e trabalho individual e de grupo.

Acções para melhoria
Melhorar o tratamento informático da colecção; dinamizar o OPAC;
Definir uma estratégia de promoção dos serviços da BE na comunidade

Fontes de evidências
Neste item pode transcrever/ incluir excertos de diferentes documentos.

Documentos de gestão da Escola/ Agrupamento
(Projecto Educativo, Projecto Curricular, Plano de Acção, Regulamento Interno, Plano Anual de Actividades, relatórios de avaliação, currículos profissionais da equipa da BE,
outros.)
http://www.esec-valbom.rcts.pt/aescola.html
http://moodle.esec-valbom.rcts.pt

Documentos pedagógicos da Escola/Agrupamento
(Planificações dos departamentos, ACND, AEC, SAE, PTE-TIC, OTE, projectos curriculares das turmas, orientações/ recomendações do CP, trabalhos de alunos, resultados
de avaliação dos alunos, outros)
http://www.esec-valbom.rcts.pt/aescola.html
http://moodle.esec-valbom.rcts.pt

Documentos de Gestão da BE
(Plano de Acção, Plano Anual de Actividades, acordos de parceria, Política de Desenvolvimento da Colecção, Manual de Procedimentos, Regimento, horário, relatórios,
plantas, inventários, outros)
Do plano de acção/estratégia da BE a 4 anos, está contemplado o seguinte: Domínio A: Sistematizar práticas colaborativas e de articulação com os diferentes
Departamentos e Grupos Disciplinares; Dinamizar actividades em colaboração com as Áreas Curriculares não Disciplinares;
Potenciar a utilização da BE em contexto lectivo;Dinamizar sessões de formação para utilização autónoma da BE,
de forma articulada com o Plano Tecnológico
Promover a autonomia para o uso do catálogo on-line.
Domínio C: Promover a ocupação educativa dos tempos livres
Expor e valorizar o trabalho desenvolvido; Participar activamente com a RBE, RBEP e Rede Concelhia
Envolver de forma mais sistemática e incisiva os Pais
/Encarregados de Educação nas actividades da BE
Abrir ao exterior,
Domínio D: Actualizar o PDC - "Política de Desenvolvimento da Colecção"
Actualizar a colecção
Iniciar a colecção digital
Implementar veículos diversos de difusão da informação para o exterior: Página da BE; Plataforma Moodle; Biblioblog; Bibliotim..

Documentos de funcionamento e dinamização da BE
(Actas/ registos de reuniões/ contactos, registos de projectos/ actividades realizados, estatísticas da BE, materiais de apoio produzidos e editados, catálogo e outras
ferramentas utilizadas, resultados de avaliação da colecção, outros)
http://bib-esval.weebly.com/recursos.htm
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Secção C

Domínio A. Apoio ao desenvolvimento curricular

A.1. Articulação curricular da BE com as estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica e os docentes

Nível obtido
--

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

A.2. Promoção das literacias da informação, tecnológica e digital

Nível obtido
--

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio B. Leitura e literacia

Nível obtido
3

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Ano de incidência da auto-avaliação.
2010

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio C. Projectos, parcerias e actividades livres e de abertura à comunidade

C.1. Apoio a actividades livres, extra-curriculares e de enriquecimento curricular

Nível obtido
--

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

C.2. Projectos e Parcerias

Nível obtido
--

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Domínio D. Gestão da biblioteca escolar
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D.1. Articulação da BE com a escola/agrupamento. Acesso e serviços prestados pela BE.

Nível obtido
--

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

D.2. Condições humanas e materiais para a prestação dos serviços.

Nível obtido
--

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

D.3. Gestão da colecção/da informação.

Nível obtido
--

Resultados das acções de melhoria implementadas, após avaliação, para o subdomínio.
--

Ano de incidência da auto-avaliação.
--

Data de apresentação ao Conselho Pedagógico.
--

Recomendações do Conselho Pedagógico
--

Observações
--
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QA2. Questionário aos alunos
A Biblioteca Drª. Luísa Guedes, da ES de Valbom, está a proceder recolha de informação junto dos seus utilizadores e outros intervenientes
(alunos, professores, órgãos de gestão e pais e encarregados de educação), no âmbito da sua auto-avaliação, com vista ao desenvolvimento e
melhoria do seu desempenho. É neste contexto que vimos solicitar o preenchimento deste questionário. Agradecemos a sua colaboração.

1. Identificação
Masculino 23 48.9%
Feminino 24 51.1%

2. Frequento o ano de escolaridade seguinte:
7.º 6 13.0%
8.º 5 10.9%
9.º 4 8.7%
10.º 6 13.0%
11.º 8 17.4%
12.º 17 37.0%

3. Vais à Biblioteca Escolar (BE) ou usas os livros, revistas, … que ela faz circular para ler:
Todos os dias 2 4.3%
Uma ou duas vezes por semana 19 40.4%
Uma ou duas vezes por mês 7 14.9%
Uma ou duas vezes por período 3 6.4%
Muito raramente e de forma irregular 16 34.0%



Relatório de auto-avaliação
1304806 Escola Secundária de Valbom, Gondomar
2010/07/28 16:01:21
11/40

4. Em que situações mais utilizas a BE nas tuas actividades de leitura?
Indica as três situações mais frequentes.

4.1 Situação 1
Sozinho(a) ou com colegas 32 68.1%
Com o(a) professor(a) 4 8.5%
Em actividades que a BE organiza 2 4.3%
Depois das aulas 2 4.3%
Nos intervalos 4 8.5%
Nas férias 1 2.1%
Noutra situação 2 4.3%

4.2 Situação 2
Sozinho(a) ou com colegas 5 14.3%
Com o(a) professor(a) 9 25.7%
Em actividades que a BE organiza 4 11.4%
Depois das aulas 8 22.9%
Nos intervalos 8 22.9%
Noutra situação 1 2.9%
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4.3 Situação 3
Sozinho(a) ou com colegas 6 17.1%
Com o(a) professor(a) 12 34.3%
Em actividades que a BE organiza 3 8.6%
Depois das aulas 6 17.1%
Nos intervalos 6 17.1%
Noutra situação 2 5.7%

5. Requisitas livros para ler?
Uma ou duas vezes por semana 1 2.2%
Uma ou duas vezes por mês 7 15.2%
Uma ou duas vezes durante cada período 15 32.6%
Muito raramente ou nunca, porque a BE não tem os livros de que gosto 4 8.7%
Muito raramente ou nunca, porque em casa arranjo os livros de que gosto 19 41.3%
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6. Se requisitas livros, quando é que o fazes?
Durante o período de aulas 25 83.3%
Nas férias do Natal/ Páscoa 3 10.0%
Nas férias de Verão 2 6.7%

7. Quando vais à BE para ler ou requisitar um livro, a equipa da BE dá-te sugestões e apoia-te, se pedires?
Sempre 22 57.9%
Quase sempre 11 28.9%
Às vezes 3 7.9%
Nunca 2 5.3%

8. Quando procuras livros para ler ou para fazer trabalhos, encontras o que queres?
Sempre 8 18.2%
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Quase sempre 27 61.4%
Às vezes 9 20.5%

9. Os teus professores incentivam-te a ler?
Sempre 24 51.1%
Quase sempre 9 19.1%
Às vezes 13 27.7%
Nunca 1 2.1%

10. Costumas participar em actividades de leitura na BE acompanhado(a) do teu professor e dos teus colegas?
Sempre 5 13.2%
Quase sempre 7 18.4%
Às vezes 14 36.8%
Nunca 12 31.6%
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11. Como classificarias as tuas competências de leitura?
Excelentes 1 2.1%
Boas 30 63.8%
Médias 15 31.9%
Fracas 1 2.1%

12. Qual a tua opinião sobre o trabalho realizado pela biblioteca escolar?
Motiva-te para ler mais 14 15.2%
Ajuda-te a encontrar livros interessantes 26 28.3%
Tem actividades que me fazem gostar mais de ler (divulgação de livros, clubes, encontros com escritores, concursos, ...) 9 9.8%
Informa-te sobre livros e outras publicações ou acerca de outras novidades ou actividades relacionadas com livros 16 17.4%
Oferece formas de exprimir as minhas opiniões (blogues, jornal, fóruns, ...) 8 8.7%
Ajuda-te a conhecer escritores e pessoas ligadas aos livros 19 20.7%

13. Como classificas as seguintes actividades realizadas pela BE?

13.1. Divulgação do escritor do mês.
Muito interessante 9 19.1%
Interessante 32 68.1%
Pouco interessante 5 10.6%
Nada interessante 1 2.1%
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13.2 Guiões de leitura sobre autores ou obras.
Muito interessante 6 12.8%
Interessante 32 68.1%
Pouco interessante 9 19.1%

13.3 Exposições/actividades temáticas relacionadas com autores ou obras.
Muito interessante 12 25.5%
Interessante 32 68.1%
Pouco interessante 3 6.4%

13.4 Celebração de datas significativas (dia da poesia, dia do livro infantil, dia da biblioteca escolar...).
Muito interessante 13 27.7%
Interessante 32 68.1%
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Pouco interessante 2 4.3%

13.5 Participação em projectos de leitura com o docente e a turma.
Muito interessante 8 17.0%
Interessante 33 70.2%
Pouco interessante 6 12.8%

13.6 Realização de sessões de leitura, de apresentação/ debate sobre livros ou temáticas relacionadas com os livros.
Muito interessante 8 17.4%
Interessante 32 69.6%
Pouco interessante 6 13.0%

14. Já participaste em algumas destas actividades?
Sessões de leitura, de reconto na BE 7 14.6%
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Projectos de leitura 10 20.8%
Jornal da BE/ Newsletter 9 18.8%
Blogue/ Fórum de discussão 3 6.2%
Concursos de leitura 18 37.5%
Clubes de leitura 1 2.1%

15. Compara o que fazes agora com o que fazias no início do ano lectivo.
Agora leio mais livros. 22 23.4%
Agora leio mais depressa. 12 12.8%
Agora leio livros com mais texto e textos mais longos. 13 13.8%
Agora leio qualquer tipo de texto e compreendo melhor o que leio. 11 11.7%
Agora perco-me menos, quando procuro informação na Internet. 10 10.6%
Agora gosto mais de falar e de escrever sobre livros ou sobre outros assuntos. 8 8.5%
Agora estou mais à vontade para discutir/ dialogar sobre preferências de leitura ou outros assuntos. 9 9.6%
Agora tenho melhores resultados escolares, porque estou mais à vontade na leitura. 9 9.6%

16. Em que medida consideras que a BE contribuiu para as tuas competências de leitura e para os teus resultados escolares?
Muito 13 30.2%
Medianamente 21 48.8%
Pouco 7 16.3%
Nada 2 4.7%
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QD2. Questionário aos docentes
A Biblioteca Drª. Luísa Guedes, da ES de Valbom, está a proceder recolha de informação junto dos seus utilizadores e outros intervenientes
(alunos, professores, órgãos de gestão e pais e encarregados de educação), no âmbito da sua auto-avaliação, com vista ao desenvolvimento e
melhoria do seu desempenho. É neste contexto que vimos solicitar o preenchimento deste questionário. Agradecemos a sua colaboração.

Ciclo de ensino
3.º Ciclo 6 40.0%
Ensino Secundário 9 60.0%

1. Costuma integrar a BE e os seus recursos nas suas funções docentes relacionadas com o desenvolvimento de competências relacionadas com a leitura?
Se responder Sim, assinale as três situações mais frequentes
Sim 13 86.7%
Não 2 13.3%

1.1 Situação 1
Incentivar os alunos a ir à BE para ler e requisitar livros relacionados com temas da sua disciplina. 4 28.6%
Participar em actividades organizadas pela BE e relacionadas com a leitura. 3 21.4%
Requisitar materiais para a sala de aula. 4 28.6%
Recorrer a material de leitura (informativa e/ ou ficção) para as suas aulas. 2 14.3%
Aceder aos computadores para realizar trabalhos. 1 7.1%
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1.2 Situação 2
Incentivar os alunos a ir à BE para ler e requisitar livros relacionados com temas da sua disciplina. 5 38.5%
Participar em actividades organizadas pela BE e relacionadas com a leitura. 4 30.8%
Requisitar materiais para a sala de aula. 1 7.7%
Recorrer a material de leitura (informativa e/ ou ficção) para as suas aulas. 1 7.7%
Aceder aos computadores para realizar trabalhos. 2 15.4%

1.3 Situação 3
Incentivar os alunos a ir à BE para ler e requisitar livros relacionados com temas da sua disciplina. 2 16.7%
Participar em actividades organizadas pela BE e relacionadas com a leitura. 2 16.7%
Requisitar materiais para a sala de aula. 2 16.7%
Recorrer a material de leitura (informativa e/ ou ficção) para as suas aulas. 5 41.7%
Aceder aos computadores para realizar trabalhos. 1 8.3%
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2. Classifique o nível dos recursos documentais facultados pela BE ou postos a circular no agrupamento, relacionados com a leitura de temas na sua área
disciplinar.
Muito bom 1 6.7%
Bom 13 86.7%
Suficiente 1 6.7%

3. Com que frequência se envolve em actividades propostas ou articuladas com a BE?

3.1 Envolvimento na discussão das problemáticas referentes aos resultados dos alunos ao nível das competências de leitura e das literacias.
Sempre 1 6.7%
Quase sempre 4 26.7%
Às vezes 10 66.7%

3.2 Planificação de projectos e actividades conjuntas.
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Quase sempre 5 33.3%
Às vezes 8 53.3%
Nunca 2 13.3%

3.3 Participação em projectos decorrentes do Projecto Educativo de Escola, de projectos curriculares e outros.
Sempre 1 6.7%
Quase sempre 8 53.3%
Às vezes 6 40.0%

3.4 Colaboração na criação/ exploração de novos ambientes digitais (blogues, Wikis, …) para desenvolver a leitura, a escrita e um conjunto diversificado de
competências.
Quase sempre 3 20.0%
Às vezes 5 33.3%
Nunca 7 46.7%
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3.5 Colaboração em eventos culturais (encontros com escritores, encontros científicos, exposições temáticas, celebração de datas), associando-os ao
desenvolvimento de competências ao nível da leitura/literacias.
Sempre 2 13.3%
Quase sempre 9 60.0%
Às vezes 4 26.7%

3.6 Colaboração no âmbito de actividades relacionadas com o Plano Nacional de Leitura.
Sempre 1 6.7%
Quase sempre 3 20.0%
Às vezes 9 60.0%
Nunca 2 13.3%

3.7 Colaboração no sentido do envolvimento das famílias em actividades relacionadas com a melhoria das competências de leitura.
Sempre 2 13.3%
Quase sempre 1 6.7%
Às vezes 11 73.3%
Nunca 1 6.7%
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4. Classifique o nível do trabalho realizado pela BE no âmbito da leitura e literacia.
Muito bom 8 53.3%
Bom 6 40.0%
Suficiente 1 6.7%

5. Expresse a sua concordância ou discordância relativamente às afirmações seguintes, no que se refere ao trabalho da BE no âmbito da leitura.

5.1 Desenvolve um trabalho sistemático e continuado no âmbito da promoção da leitura.
Concordo plenamente 11 73.3%
Concordo 4 26.7%

5.2 Promove a leitura literária e a discussão sobre temas, autores e livros.
Concordo plenamente 6 42.9%
Concordo 8 57.1%
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5.3 Promove actividades diversificadas de leitura, associando diferentes formas de comunicação e de expressão.
Concordo plenamente 10 66.7%
Concordo 5 33.3%

5.4 Cria condições de espaço e de tempo para a leitura individual e por prazer.
Concordo plenamente 5 33.3%
Concordo 10 66.7%

5.5 Promove a leitura informativa e o desenvolvimento da reflexão e do pensamento crítico.
Concordo plenamente 2 13.3%
Concordo 12 80.0%
Discordo 1 6.7%
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5.6 Disponibiliza recursos documentais actualizados muito adequados ao trabalho no âmbito da leitura e da literacia.
Concordo plenamente 6 40.0%
Concordo 9 60.0%

5.7 Acompanha os alunos durante o acesso e apoia-os na selecção de documentação e no uso e produção da informação.
Concordo plenamente 10 66.7%
Concordo 5 33.3%

5.8 Desenvolve actividades e projectos conjuntos no âmbito da leitura.
Concordo plenamente 8 53.3%
Concordo 7 46.7%
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5.9 Mobiliza para o desenvolvimento do PNL e apoia as actividades relacionadas
Concordo plenamente 11 73.3%
Concordo 4 26.7%

5.10 Trabalha com recurso a ambientes digitais e ferramentas da Web2.0 (blogue, Wiki, Twitter, plataforma de aprendizagem) que permitem a discussão de
temas, a produção de conteúdos e o trabalho colaborativo.
Concordo plenamente 2 13.3%
Concordo 7 46.7%
Discordo 6 40.0%

5.11 Desenvolve actividades diversificadas (divulgação de livros, clubes, encontros com escritores, concursos...) que motivam para leitura e promovem a
discussão e o trabalho escolar, desenvolvendo diferentes literacias.
Concordo plenamente 8 53.3%
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Concordo 7 46.7%

6. Em que medida considera que a BE e os recursos que disponibiliza contribuem para o desenvolvimento das competências de leitura e para os resultados
escolares dos seus alunos?
Muito 8 53.3%
Medianamente 7 46.7%

7. Que impacto considera que a BE tem nas competências de leitura dos seus alunos?
Melhoria das competências de compreensão 13 25.0%
Aumento da diversidade das escolhas no sentido da opção por leituras mais extensas e complexas 10 19.2%
Aumento do gosto pela leitura 13 25.0%
Melhoria ao nível da oralidade e da escrita 12 23.1%
Melhoria no uso de ambientes digitais de leitura e das literacias digitais e da informação 3 5.8%
Outro 1 1.9%
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QEE1. Questionário aos pais e encarregados de educação
A Biblioteca Drª. Luísa Guedes, da ES de Valbom, está a proceder recolha de informação junto dos seus utilizadores e outros intervenientes
(alunos, professores, órgãos de gestão e pais e encarregados de educação), no âmbito da sua auto-avaliação, com vista ao desenvolvimento e
melhoria do seu desempenho. É neste contexto que vimos solicitar o preenchimento deste questionário. Agradecemos a sua colaboração.

Ano de escolaridade do educando
7.º 2 20.0%
9.º 3 30.0%
11.º 2 20.0%
12.º 3 30.0%

1. Conhece a biblioteca escolar que serve a escola do seu filho/ educando?
Sim 10 100.0%

2. Costuma acompanhar as leituras do seu filho em casa, apoiando-o ou sugerindo-lhe leituras?
Regularmente 8 80.0%
Ocasionalmente 2 20.0%

3. Desloca-se a título pessoal à biblioteca escolar ou acompanha o seu filho/ educando à biblioteca para actividades de leitura/ consulta de documentação ou
de empréstimo domiciliário?
Regularmente 3 30.0%
Ocasionalmente 4 40.0%
Nunca 3 30.0%
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4. Costuma deslocar-se à escola para participar em actividades dinamizadas pela biblioteca escolar?
(Feira do livro, sessões de contos, festa de Natal, Semana da Leitura, colóquios, exposições, outros.)
Sempre 5 50.0%
Regularmente 4 40.0%
Ocasionalmente 1 10.0%

5. Costuma receber informações sobre actividades desenvolvidas pela biblioteca escolar?
Sempre 4 40.0%
Regularmente 3 30.0%
Ocasionalmente 3 30.0%

6. Já tem colaborado ou sido envolvido no trabalho ou organização de actividades da biblioteca escolar?
Regularmente 4 40.0%
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Ocasionalmente 1 10.0%
Nunca 5 50.0%

6.1 Em caso afirmativo, indique em que situações – pode assinalar uma ou várias hipóteses:
Como orador ou interveniente. 1 25.0%
Como leitor/animador de leitura. 1 25.0%
Como voluntário, auxiliando na abertura e funcionamento da BE. 1 25.0%
Como apoiante, contribuindo com recursos materiais ou financeiros. 1 25.0%

7. Considera que as actividades realizadas pela biblioteca escolar contribuem para estimular o interesse do seu filho/educando pela leitura?
Sim 10 100.0%

8. Que importância atribui à biblioteca escolar para a aprendizagem e formação global do seu filho/educando?
Muito importante 7 70.0%
Importante 3 30.0%



Relatório de auto-avaliação
1304806 Escola Secundária de Valbom, Gondomar
2010/07/28 16:01:21
33/40



Relatório de auto-avaliação
1304806 Escola Secundária de Valbom, Gondomar
2010/07/28 16:01:21
34/40

GO3. Grelha de observação – Participação em actividades de leitura
A Biblioteca Drª. Luísa Guedes, da ES de Valbom, está a proceder recolha de informação junto dos seus utilizadores e outros intervenientes
(alunos, professores, órgãos de gestão e pais e encarregados de educação), no âmbito da sua auto-avaliação, com vista ao desenvolvimento e
melhoria do seu desempenho. É neste contexto que vimos solicitar o preenchimento deste questionário. Agradecemos a sua colaboração.

a) Em relação à actividade:

1. Demonstra interesse e motivação pela actividade.
2 3 16.7%
3 8 44.4%
4 7 38.9%

2. Participa de forma activa nos vários aspectos envolvidos na actividade.
2 2 11.1%
3 7 38.9%
4 9 50.0%

b) Em relação à situação de leitura:

3. Sabe situar os acontecimentos relatados no contexto, se interpelado.
2 2 11.1%
3 9 50.0%
4 7 38.9%
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4. Realiza antecipações, inferências, deduções.
2 6 33.3%
3 7 38.9%
4 5 27.8%

5. Interpreta, reflecte e tece comentários sobre personagens ou acontecimentos.
2 5 27.8%
3 7 38.9%
4 6 33.3%

6. Associa acontecimentos e outras leituras realizadas.
2 2 11.1%
3 10 55.6%
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4 6 33.3%

7. Interage facilmente com diferentes suportes de leitura (ecrã, livro, jornal, outros).
2 1 5.6%
3 8 44.4%
4 9 50.0%

8. Compreende textos escritos com complexidade e extensão adequadas ao nível de escolaridade.
2 8 44.4%
3 6 33.3%
4 4 22.2%

9. Revela capacidade de escrita associada às competências de leituras evidenciadas.
1 4 22.2%
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2 4 22.2%
3 7 38.9%
4 3 16.7%

Nota
A grelha pode ser usada numa mesma ocasião ou em situações distintas; pode ser utilizada para registo individual ou relativo às competências globalmente demonstradas por
um determinado grupo. Devem ser seleccionadas as competências (em função do ano/ciclo de escolaridade) mais significativas para a observação a realizar. Esta análise
pode ser realizada em colaboração com o docente da turma. A grelha pode também ser utilizada para obter uma perspectiva diacrónica sobre um determinado aluno ou grupo
de alunos; neste caso, no cabeçalho identifica-se o aluno/os alunos e nas colunas indica-se a data em que é realizada a observação/ registo, possibilitando o registo do
panorama ao longo de um ano lectivo, por exemplo. Neste caso, a primeira observação corresponderá à situação inicial do aluno ou grupo de alunos, servindo de referência e
de elemento de comparação na análise evolutiva.
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GO4. Grelha de observação – Motivação para a leitura
A Biblioteca Drª. Luísa Guedes, da ES de Valbom, está a proceder recolha de informação junto dos seus utilizadores e outros intervenientes
(alunos, professores, órgãos de gestão e pais e encarregados de educação), no âmbito da sua auto-avaliação, com vista ao desenvolvimento e
melhoria do seu desempenho. É neste contexto que vimos solicitar o preenchimento deste questionário. Agradecemos a sua colaboração.

1. Recorre a diferentes tipos de leitura, recreativa ou informativa, de acordo com as suas motivações.
2 3 15.8%
3 10 52.6%
4 6 31.6%

2. Sabe seleccionar o que lê de acordo com os seus interesses ou necessidades de informação, revelando-se um leitor crítico e independente.
2 1 5.3%
3 12 63.2%
4 6 31.6%

3. Lê e usa informação em diferentes suportes (digital, livro, jornal, outros).
2 1 5.3%
3 10 52.6%
4 8 42.1%
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4. Frequenta a biblioteca autonomamente para actividades de leitura.
2 4 21.1%
3 9 47.4%
4 6 31.6%

5. Amplia os seus interesses de leitura, pesquisando, seguindo sugestões, outros.
2 7 36.8%
3 8 42.1%
4 4 21.1%

6. Partilha leituras e pontos de vista sobre livros (p. ex., em clubes de leitura, fóruns, outros).
2 6 31.6%
3 9 47.4%
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4 4 21.1%

Nota
A grelha pode ser usada numa mesma ocasião ou em situações distintas; pode ser utilizada para registo individual ou relativo às competências globalmente demonstradas por
um determinado grupo. Devem ser seleccionadas as competências (em função do ano/ciclo de escolaridade) mais significativas para a observação a realizar. Esta análise
pode ser realizada em colaboração com o docente da turma. A grelha pode também ser utilizada para obter uma perspectiva diacrónica sobre um determinado aluno ou grupo
de alunos; neste caso, no cabeçalho identifica-se o aluno/os alunos e nas colunas indica-se a data em que é realizada a observação/ registo, possibilitando o registo do
panorama ao longo de um ano lectivo, por exemplo. Neste caso, a primeira observação corresponderá à situação inicial do aluno ou grupo de alunos, servindo de referência e
de elemento de comparação na análise evolutiva.


